COMBO CÁT BÀ: HÔTEL PERLE D'ORIENT - MGALLERY 5*
Độ dài tour
2 ngày 1 đêm
Khởi hành
Hàng ngày
Tiếp nối thành công của chuỗi MGallery, bộ sưu tập khách sạn lại tiếp tục được mở rộng với thành viên mới mang tên Hotel Perle
D’orient Cát Bà. Khách sạn nằm trong một vịnh nhỏ yên bình tại khu vực Cát Hải, Hải phòng, là địa điểm lưu trú mới cho du khách nghỉ
dưỡng hoặc công tác.
Chỉ mất 3 giờ di chuyển từ Hà Nội đến Cát Bà và 1,5 giờ từ sân bay Cát Bi đến Hotel Perle D’orient Cát Bà, khách sạn còn nằm trên
đảo Cát Bà và tầm nhìn các phòng ra vịnh Lan Hạ. Đây là khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế đầu tiên của tập đoàn Accor tọa lạc tại vị trí
này. Với bãi tắm riêng ở Cát Cò 3, du khách tha hồ tận hưởng cảm giác thư thái trong bầu không khí trong lành.
Hotel Perle d’Orient Cat Ba – MGallery có 121 phòng đều có bố cục theo phong cách mở được mô phỏng theo các ngôi nhà truyền
thống của Việt Nam và được thiết kế để gợi lên lịch sử lưu trữ của Đông Dương. Kiến trúc xuyên thời gian mang đậm phong cách và
tinh thần thời kỳ Indochine Việt Nam khiến cho Hotel Perle d’Orient Cat Ba – Mgallery gây ấn tượng mạnh mẽ với du khách ngay từ khi
đặt chân đến. Điều đặc biệt khác trong từng căn phòng đầy đủ tiện nghi của khách sạn, mỗi sớm mai thức dậy chỉ cần mở cửa sổ,
toàn cảnh vịnh Lan Hạ chìm trong sương sớm sẽ đánh thức mọi giác quan của du khách, mở đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng.

Ngày 1:
Ngày 2:

Đã bao gồm
Áp dụng tối thiếu cho 02 khách
Dịch vụ bao gồm:
+ 1 đêm phòng Classic Room
+ Ăn sáng buffet cho 02 người lớn và 01 em bé dưới 12 tuổi (nếu đi cùng)
+ Welcome drink
+ Miễn phí wifi
+ Vé tàu cao tốc khứ hồi Bến Bính - Bến Gót - TT Cát Bà
+ Phí dịch vụ

Chưa bao gồm
+ Phụ thu: 1.080.000 cho người thứ 3 (bao gồm extra bed và bữa sáng)
+ VAT

Thủ tục / Cần chuẩn bị
Thời gian nhận phòng: 14:00 PM
Thời gian trả phòng: 12:00 PM
Khi đến nhận phòng tại khách sạn, quý khách vui lòng mang theo:
- CMTND hoặc passport
- Xác nhận đặt phòng từ Vietrantour

Ghi chú
Thời gian áp dụng: 01/03-20/04/2020, không áp dụng Lễ, Tết

Giá áp dụng cho 01 khách người lớn

